NM langrenn del 1 - kravspesifikasjon
Krav

Merknader

1200 sengeplasser
600 (20 min kjøretid til stadion) 200 av disse skal reserveres NRK, NSF, Media
600 (40 min kjøretid til stadion)

Veilende prisnivå:
Lag/Kretser/team: 900-1000 kr dobbelt rom inkl. matpakke, middag og
kveldsmat
NSF (ansatte/tillitsvalgte) 1100 kr enkeltrom inkl frokost og middag

Arrangørsted
Innkvartering

Anlegg
FIS-godkjente løyper (gyldig sertifikat)
2 stk. 5 km-løyper (K + F), inkludert 2 stk 3,75 km og 2 stk 2,5 km
Sprintløype
Ytterste kamerapunkt maks 1,2 km fra TV compound
Tidtaking 25 Kvm
Bygningsmasse (minimum
Jury 10 kvm
kvm)
(eksisterende eller provisorisk) Presse 175 kvm inkl. hvilerom til utøvere/pressekonferanse
NSF kontor 20 kvm
TV-prod. Oppholdsrom 50 kvm
TV-prod. Adm/Kontor 20 kvm
Arenaregi/Speaker 20 kvm
Sekreteriat 20 kvm
Kongetribune 25 kvm , samt toalett
Oppholdsrom utøvere 100 kvm
Kommentatorbokser 2 stk
Lager for NSF riggteam 15 kvm
Løyper

Generell infrastruktur og
arealbehov

Tv compound 300 kvm
Parkering NSF 30 biler
Parkering TV-prod. 30 biler
Parkering Presse 50 biler
Serviceområde og parkering løpere/ledere 3000-5000 kvm.

Kommunikasjon

Minimumskrav: Internett 100 mbits inn til anlegget

Strøm

NRK 3x63A 400V + 1x32A 400V inne på arenaen
Storskjerm 1x63A 400V

Fasiliteter publikum

Serviceområde
Kafe , salg og servering
Toaletter
Parkering og/eller transport
Publikumsområder og eventuelle tribuner

Arena må være tilstrekkelig stor til å gjennomføre mesterskapets
konkurranseprogram

Må ha utsikt til mål og ligge i umiddelbar nærhet av målområdet
Må ligge i umiddelbar nærhet til arena

Må ha utstikt over arena/målområde og plass til 3 personer i hver
Nærhet til løypene

Avstand fra serviceområde til løypenett maksimalt 250 m
NRK, pressesenter, fototribune, tidtaking, arrangør, serviceområde. I tillegg
publikum hvis kapasitet

Ta kontakt med NSF for spesifikasjoner
Fasiliteter (eksisterende og planlagte provisorier) skal beskrives i søknaden

Egnethet for TV produksjon

Løypenett som skal benyttes må være slik at avstand fra TV-compound til ytterste kameraposisjon maks.
er 1200 m i luftlinje. Alternativt må arrangør kunne tilby fiberlinje mellom kameraposisjonene
kostnadsfritt for produskjonsselskapet, samt strømtilgang på aktuelle kameraposisjoner.

Tilrettelegging for
funksjonshemmede
Reservearena

Handicapparkering
Handicaptoalett
Følgende arenaer er godkjent som reservearena:
Beitostølen
Gåsbu
Birkebeineren skistadion, Lillehammer
Granåsen, Trondheim

Avtale med reservearena skal foreligge

Andre forhold

Organisasjonskomite etablert
Arrangørerfaring og søknadsvillighet
Eventuell snøproduksjon og/eller snølagring

Funksjoner i hht fellesreglementets 211.2
Søker skal ha gjennomført NC, COC, HL, NM del 2 eller NM jr siste 2 år
Kapasitet skal beskrives

